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Başkan Hasan Azis’e Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’e
Belediye’nin Üreticiler Pazarı projesiyle girişimciliği teşvik etmesinden dolayı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü
verildi. Bu proje, Avrupa’da
girişimciliğe ilişkin en iyi 8
proje arasında bulunuyor.
Ödül töreni geçen hafta
Lüksemburg’da düzenlendi.
Kırcaali Belediye Başkanı’na
ödülü, Bölgeler Komitesi
Başkanı Thomas Wobben
sundu. Ödül töreninde Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Komisyonu Sofya Temsilciliği, Bulgaristan
Sanayi Odası temsilcileri de
hazır bulundu. Kırcaali Belediyesi, Avrupa ödüllerinin
ikinci tur elemelerine katılan
tek Bulgaristan belediyesi.
Kırcaali Belediyesi ödülü
yarışmanın üçüncü “İş Ortamının İyileştirilmesi” kategorisinde kazandı. Bu kategoride Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan,
Malta, Slovakya, İsveç ve
İngiltere olmak üzere 8 ülkeden projeler ödüllendirildi.
Ödüller, firma kurulması ve
geliştirilmesi, küçük ve orta
şirketlerin yararına işadamlara yönelik yasal ve idari
prosedürleri basitleştirilmesini teşvik eden ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yenilikçi politikalar için veriliyor.

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI
Tel.: 032 262232

Resmi Murat’ın yeni dönemi
yeni projelerle başlıyor

Kırcaali, Bulgaristan’da
ulusal ödülü kazanan tek
belediye olarak yarışmanın
Avrupa elemelerine katılma
hakkı kazanmıştı.
Ödüller
Avrupa
Komisyonu’nun girişimiyle
veriliyor.
Yarışma iki aşamada düzenleniyor. Projelerin Avrupa Girişimciliği Teşvik
Ödülü’ne adaylığı ancak
ulusal elemeleri başarıyla
geçtikten sonra kabul ediliyor. Geçen temmuz ayında Bulgaristan’da ulusal
elemelerde dereceye giren
projeler ödüllendirildi. Kır-

caali Belediyesi’nin projesi,
tüm ülkeden projelerle mücadele ederek, girişimcilikte
yeniliklere ilişkin yarışmayı
kazandı. Proje, küçük ve
orta ölçekli işletmelere ilişkin girişimcilikte yeniliklere
dair Avrupa kriterlerine göre
Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Sofya Temsilciliği temsilcilerinden oluşan
jüri tarafından değerlendirildi. O zaman Kırcaali Belediye Başkanı’na ulusal ödülü,
yarışmanın Avrupa elemelerinde başarılar dileyerek,
Ekonomi Bakan Yardımcısı
Lüben Petrov tarafından sunuldu.
Avrupa elemelerinde 8 kategoride ödül için yarışan 33
ülkeden 159 proje yer aldı.
Yarışmaya tüm AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’den ulusal,
bölgesel ve yerel kamu kurumları ve kamu-özel sektör
ortakları katıldı. İkinci elemede ödüle layık olanları
seçen büyük jüri, her biri Avrupa Komisyonu tarafından
seçilen yedi üyeden oluştu.
Kırcaali Haber

Ardino (Eğridere) Belediye
Başkanı Resmi Murat, 20142020 Akıllı Büyüme İçin Bilim
ve Eğitim Operasyonel Programı “Etnik Azınlıklardan Öğ-

ların kültür mirasının öğrenilmesi, korunması ve popülarize
edilmesi amacıyla öğrencilerin ilgi alanlarına göre çeşitli
kulüpler oluşturulacak. Farklı

rencilerin Eğitime Entegrasyonu” prosedürü gereğince proje
başvurusunda bulundu.
Projede belediye okullarında
ana dilinin okunması, öğrencilerin kültürel çeşitlilik ve kimliğinin geliştirilmesi öngörülü-

azınlıklara mensup öğrencilere
hoşgörü erdemlerinin öğretilmesi için Belite Brezi Turistik
Merkezi’nde amaca uygun eğitim, spor ve turizm aktiviteleri
düzenlenecek.
Proje, ilçedeki tüm okullar,

yor. Bununla birlikte okullarda
eğitim ortamının iyileştirilmesi,
ebeveynlerin eğitim ve öğretim
sürecine katılması, ek olarak
Bulgarca okuyan grupların oluşturulması planlanıyor.
Öğrencilerin okullardan erken
ayrılması riskinin önlenmesi
için uzmanlardan oluşan bir
ekip, öğrenci ve ebeveynlere
yardımcı olacak. Etnik azınlık-

Kırcaali Vega Derneği, Dospat
Prima Vakfı ve Ardino Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi
ile ortaklaşa gerçekleştirilecek.
Projenin gerçekleştirilmesiyle okul eğitimine eşit erişim
koşullarının iyileştirilmesi ve
etnik azınlıklardan öğrencilerin
eğitim sürecine katılım motivasyonlarının arttırılmasına katkı
verilecek.
Güner ŞÜKRÜ
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TARİHTE BU HAFTA: 30 KASIM-6 ARALIK
30 Kasım 1902:
Türklerin hak ve çıkarlarını savunan “Rağbet”
gazetesi Filibe’de yayımlanmaya başladı.
30 Kasım 1951:
Sofya’dan göçe fren.
Bulgaristan, yayımladığı
bir tebliğ ile Türkiye’ye
yönelik göçü, kesin olarak durdurduğunu açıkladı. Daha önce Türkleri
sınır dışı eden Bulgaristan, Stalin’den gelen
talimat üzerine politika
değişikliğine gitti. Göçü
durdurmakla kalmayıp
özellikle eğitim konusunda pek çok hak tanıdı.
Fakat 1956’da Jivkov’un
komünist partinin yönetimin ele geçirmesiyle
Müslümanlar yani Türkler için karanlık günler
tekrar başlamış oldu.
1 Aralık 1913:
Tür k yanlısı “ Tür k
Sadası” adlı gazete
Filibe’de yayınlanmaya
başladı.
1 Aralık 1918:
Sırp Hır vat Sloven
Krallığı kuruldu. Kurulan yeni devletten en
çok Müslümanlar yani
Türkler olumsuz etkilendi. Çünkü uygulamaya konulan yeni tarım
ve kolonizasyon politikalarının asıl hedefi
onlardı. Gelişmeler çok
sayıda insanı doğduğu
toprakları terk etmek ve

“Bulgaristan Türk Muall i m l e r M e c muası”
Şumnu’da yayınlanmaya
başladı.
1 Aralık 1929:
D a h a
ö n c e
Hezargrad’da (Razgradda) çıkarılan “Deliorman” Sofya’da yayınlanmaya başladı.
Tür k iye’de yaş anan
devrimlerin Bulgaristan
Türkleri arasında da
yayılmasını amaçlayan
Deliorman’ın, bu ülkedeki Türklerin siyasi,
sosyal ve kültürel mücadelesinde çok büyük
etkisi olmuştur.
1 Aralık 1933:
Azınlık yanlısı “Ülkü”
adlı gazete Batı
Trakya’da; Gümülcine’de

geçmiştir.
1 Aralık 1999:
Yunanistan’da baskı.
İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Ağa,
1998 yılında yayımladığı
mesajda kendisini “İskeçe Müftüsü” olarak belirttiği için mahkemeye
sevk edildi. Yargılama
sonucu makam gaspında bulunduğu gerekçesi
ile altı ay hapis cezasına
mahkûm edildi. Atanmış ve seçilmiş müftülük sorunu günümüzde
de devam etmektedir.
Müslüman Türk azınlık
resmi temsilcisi olarak
kendi seçtiği müftüleri
görmektedir.
1 Aralık 1983:
Yunanistan’da anti-

Türkiye’ye göç etmek
zorunda bırakmıştır.
1 Aralık 1920:
“Mecmua-ı İrşad”
adlı dergi Sof ya’da
yay ı n l a n m aya b a ş l a dı. Yu n a n i s t a n’ı n
Trakya’yı işgali üzerine
Bulgaristan’a sığınan
subay ve bazı aydınlar tarafından çıkarılan
dergi daha çok edebi ve
sosyal konulara ağırlık
vermekteydi.
1 Aralık 1923:
Bulgaristan Türklerinin
eğitim ve sosyal sorunlarını ele alan, bilimsel
çalışmalarda bulunan

yayınlanmaya başladı.
1 Aralık 1932:
Aylık çocuk dergisi
olan “Çocuk Sevinci”
adlı dergi, Sofya’da çıkarılmaya başlandı.
1 Aralık 1952:
Celal Bayar, Selanik'te
Atatürk'ün doğduğu evi
ziyaret etti. Daha sonra
Batı Trakya’ya geçen
Bayar, Gümülcine’de
kendi adını taşıyan okulun açılışını yaptı. Bu dönem aynı zamanda Batı
Trakya Türklerinin en
fazla göç etmek zorunda
kaldığı ve/veya bırakıldığı yıllar olarak da tarihe

demokratik uygulama.
Atina, isimlerinde Türk
kavramı bulunan Gümülcine Türk Gençler
Birliği ve Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
tabelalarını polis zoruyla
indirmeye başladı.
2 Aralık 1884:
“Çaylak” adlı siyasi ve
haftalık Türkçe gazete
Sofya’da yayınlanmaya
başladı.
3 Aralık 1927:
Daha sonra Kızanlık’ta
çıkarılan “Yeni Başlangıç” adlı ga zete
Bulgaristan’ın Kırcaali
kentinde yayınlanmaya

başladı.
4 Aralık 1897:
Osmanlı Devleti ile

Yunanistan arasında İstanbul Barış Anlaşması imzalandı. 18 Nisan
1897'de fiilen başlayan
ve Yunanistan’ın büyük
bir yenilgisiyle noktalanan savaş sonrasında
yapılan anlaşma hiç de
beklenildiği gibi olmadı. Büyük devletlerin
desteklediği Yunanistan karşısında Osmanlı
Devleti, barış masasından hemen hemen hiçbir şey almadan kalkmak zorunda kaldı.
5 Aralık 1920:
Türk
Kurtuluş
Savaşı’nda yeni bir süreç. TBMM'de ''Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Grubu'' kuruldu.
Böylece mücadele tek

bir çatı altında toplandı.
Mustafa Kemal Grup
Başkanlığı'na seçildi.
5 Aralık 1934:
Türk kadınına seçme
ve seçilme hakkı tanındı. Böylece Türk kadını,
Avrupa’da pek çok ülke
kadınından önce haklarına kavuşmuş oldu.
6 Aralık 1905:
Karadağ, ülkesindeki
Müslümanların varlığını
yasayla resmen tanıdı.
Bu adımı atan Karadağ, 1912’de Osmanlı
Devleti’ne savaş ilan
ederek Balkan Harbini
başlatacak ve pek çok
Müslüman’ı da ülkeden
sürecektir.

Metin EDİRNELİ

Kültür alanında çalışanlardan protesto

Müze, sanat galerileri ve
kütüphanelerde çalışanlar ülke çapında protesto
eylemi yaptı. Protestoların nedeni müze, galeri
ve kütüphane kurumlarında çalışanların ücretlerinin düşük olması ve
Bulgaristan’da kültür mirasın korunması kaynaklarının yeterli olmamasıdır.
Podkrepa Sendikasına
bağlı Ulusal Kültür Federasyonu Başkanı Kiril Binev, uzun deneyime sahip
yüksek eğitimli uzmanların aylık maaşları 400 leva
olduğunu kaydetti. Protestoya katılan kültür alanında çalışanlar üzerlerinde
“Ben protesto ediyorum”
ve “Protestocularla dayanışma içerisindeyim” yazılı şeritler taşıdı.
Protestoculardan, vatandaşlar müzeleri ziyaret
edip kendilerine destek
vermeleri çağrısında bulunuldu.
Bulgaristan’da toplam
204 müze ve galeride
yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor. Onların arasında
1038 yüksek eğitimli uzmanlar bulunuyor. Onlar
ülkede tüm yüksek eği-

timlilere kıyasla en düşük
ücret alıyor.
Yüksek lisans eğitimine
sahip genç müze uzmanının başlangıç maaşı 400
leva. Bu yüzden aylık ücretlerin yüzde 50 oranında
arttırılması ısrar ediliyor.
Protestocular, devlet
müzeleri, Sveti Sveti
Kiril ve Metodiy Ulusal
Kütüphanesi’nin ve toplam 55 belediye müzesinin delege edilmiş bütçe
sistemi uygulanmadığını
belirtiyor. Böylece bu kurumların diğerlerine göre
eşit durumda olmadıkları
ileri sürülüyor.
Görevlilerin üye olduğu
sendikal örgütler, Kültür
Bakanlığı bütçesine ek

olarak 7,9 milyon leva ve
Maliye Bakanlığı Bütçesine de ek 4,77 milyon leva
tahsis edilmesini ısrar
ediyor. Bir sonraki aşamada bu kaynakların belediye bütçelerine hedefli
olarak tahsisi yapılması
isteniliyor.
Kültür kurumu çalışanları, ülkenin bazı yerlerinde
protesto yürüyüşleri, bazı
yerlerinde ise sembolik
protesto eylemleri yaparak protestoya katıldılar.
Kırcaali Nikola Yonkov
Vaptsarov Bölge Kütüphanesi ve Bölge Tarih
Müzesi çalışanları da
protestoya katıldı.
Kırcaali Haber

Yeni köprü için kurban kesildi
Ardino’nun (Eğridere)
Hromitsa (Topallar) köyü
sakinleri, köy ile ana ilçe
yolu bağlantısı yapacak
ve inşaatına başlanan
köprünün hayırlara vesile
olması için kurban kesti.
Kurban töreninde Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat, Hromitsa, Bogatino (Çorbacılar) ve Levtsi
(Solaklar) köyleri muhtarları Mergül Ahmet, Özcan
Mahmut ve Sevgin Süleyman hazır bulundular.
Kurban etinden köy halkına, misafirlere ve köprü
inşaatında çalışan işçilere

ikram edildi.
Köprü inşaatı, 19 Haziran 2014 tarihinde bulu-

nulan talep üzerine Avrupa Birliği’nin Dayanışma
Fonu’ndan doğal afetlerin
verdiği hasarların giderilmesi üzere sağlanan hibe
desteği ile gerçekleştiriliyor.
Proje kapsamında insan

ve motorlu taşıt araçlarının sorunsuz geçiş yapmalarının sağlanılmasını
amaçlayan bir köprünün
inşa edilmesi öngörülüyor.
2014 yılı haziran ayında
yağan sağanak yağmur
sonucunda oluşan seller
Ardino İlçesinde altyapıya hasar verdi. Hromitsa
bölgesinde Kocadere’nin
taşması sonucunda köy
ile yol bağlantısı kesildi.
Sel menfez borularını götürdü ve menfezin çökmesine sebep oldu.
Kırcaali Haber
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Prof. Lübomir Mikov’un “İbrahim Paşa’nın Camisi
ve Razgrad’da İbrahim Paşa Camii” kitabı tanıtıldı
Razgrad Filarmoni
Salonu’nda Prof. Lübomir Mikov’un “İbrahim Paşa’nın Camisi ve
Razgrad’da İbrahim Paşa
Camii” isimli kitabının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda
hazır bulunan Başmüftü
Yardımcısı Birali Birali
yaptığı konuşmasında,
“Bizler bugün bu tür muhteşem anıtların mirasçısıyız. Anıtlar sözcüğünü
kullanmak istemiyorum,
çünkü anıt geçmişi hatırlatan bir şeydir. Bu mirasın bugün hepimiz tarafından gerçekte bir cami
olarak kullanılmasını arzu
ederim. Öyle ki bu yerin
insanların bir araya geldiği, sosyal ilişkilerde bulunduğu, gerçek bir ibadet
mekanı gibi dini işlevini
yerine getirmesini arzu
ediyorum” dedi. Başmüftü Yardımcısı, ”Bir yandan
Bulgaristan’ın büyük tarihi
mirasının bir parçası olan
böyle bir kültürel anıta
sahip oldukları için tüm
Razgradlılara samimi ola-

rak imreniyorum. Bilindiği
üzere geçen yıldan beri
“Muhteşem Yüzyıl” adlı
dizi filmi yayınlanıyor. Birçok kişi bu film sayesinde
İbrahim Paşa’nın şahsiyeti ile tanıştı. Fakat hepimiz biliriz ki bu bir film
kurgusudur. Bu film tam
olarak gerçeği yansıtmıyor. Gözümüzün önün-

de olan bu kitap İbrahim
Paşa’nın şahsiyetinin bir
kısmını tanıtıyor. Büyük
tartışmalara neden olan
bu şahsiyet, gerektiği gibi
bu kitapta bilimsel bir bakış açısıyla tanıtılmıştır”
diye kaydetti.
Hepimizin, tüm toplumun
büyük bir sınavdan geçtiğini belirten Birali Birali,

“Eğer zamanında insanlar bütün bunları gelecek
nesillere bırakmışlarsa,
bizler arkamızda ne bırakıyoruz. Bizler bugün geçmişten kalanı ayırmakta
zorlanıyoruz. Biz hala bunun cami mi, yoksa müze
mi olduğu konusunda tartışıyoruz ve profesör kitabının sonunda belirttiği

Ardino Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğini kabul etti
Yerel Meclisi’in oturumunda Ardino (Eğridere)
Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliği kabul edildi.
Yönetmelik, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Meclis Grubu Üyesi Zülfiye İbryamova’nın başkanlığında kurulan geçici
bir komisyon tarafından
hazırlandı. Meclisin ikinci olağan oturumuna 28
üyesi katıldı ve Çalışma
Yönetmeliği 28 olumlu
oyla kabul edildi.
Oturumda yerel meclise
bağlı daimi komisyonların
yönetim ve üyeleri seçildi.
Ardino Meclisi’nde 8 daimi komisyon olacak.
GERB Meclis Grubu
Todor Burov’u, HÖH ise
Azis Murad’ı Bölgesel
Kentsel Gelişim, Ulaştırma ve Haberleşme Daimi
Komisyon Başkan adayı
gösterdi. Açık yapılan oylamada HÖH’ün adayı 22
olumlu oy ve 6 çekimser
oy alarak başkan seçildi.
Bu sonucu kabul etmeyen
GERB Meclis Grubu, Todor Burov’un adaylığının
da oylanmasını teklif etti.
Oylamada Burov, 6 olumlu oy ve 22 ret oyu aldı.
Daha sonra GERB Meclis
Grubu, Meclis oturumunu
terk etti.
Olayla ilgili HÖH Meclis Grubu üyeleri, “GERB
Meclis Grubu’nun bu tu-

tumu Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliği’nin
ayrılmaz bir parçası olan
Etik Kurallar Kodeksi’ne
aykırı gelmektedir.
Ayrıca GERB Meclis
Üyesi Sıbi Uzunov’un bölgesel medyalara yaptığı
yazılı açıklamada GERB
Meclis Grubu’nun komisyon başkanlığı adaylıklarının oylama yapılmaksızın reddedildiği gerçeği
yansıtmıyor. Çünkü onlar
tek bir Bölgesel Kentsel
Gelişim, Ulaştırma ve
Haberleşme Daimi Komisyon Başkan adayı
gösterdiler. GERB’in adayı da başkan seçilemedi”
diye yorumda bulundular.

Açık yapılan oylama ile
Zülfiye İbryamova Maliye, Bütçe ve Ekonomik
Yönetimi Daimi Komisyon
Başkanı, Şinka Avramova
Sağlık ve Sosyal Faaliyetler Daimi Komisyon Başkanı, Bahtiyar Hocov Eğitim, Kültür ve Din Daimi
Komisyon Başkanı, Azis
Murad Bölgesel Kentsel
Gelişim, Ulaştırma ve
Haberleşme Daimi Komisyon Başkanı, Zekiye
Kosova Avrupa Entegrasyonu ve Ekoloji Daimi
Komisyon Başkanı, Bülbül Ömer Etik Kurallar,
Yasallık, Toplumsal Düzen ve Meclis Kararlarını
Kontrol Komisyon Başka-

nı, Mesut Hayrulov Gençlik Faaliyetleri, Spor ve
Turizm Daimi Komisyonu
Başkanı ve Şahin Bayramov Tarım ve Ormancılık
Daimi Komisyon Başkanı seçildiler. Mümün
Cila başkanlığında çıkar
çatışmalarını önleme ve
tespit etmeye ilişkin özel
bir komisyon da kuruldu.
O tur um H Ö H M e c lis Üyesi seçilen Evgin
Mehmed’in yemin etmesiyle başladı.
Meclis oturumunda belediyenin toplam personeli, yapısı ve ilgili faaliyetlerde değişiklik yapılması
kabul edildi.
Güner ŞÜKRÜ

gibi biz tartışmaya devam
ederken bu kültür mirası
harap oluyor. Her birimiz
atalarımızın bize bıraktığı bu kültür mirasa karşı
belirli bir tutum göstermeliyiz” diye ifade etti.
Kitabın yazarı, “Bu kit apt a Bulgar ist an’da,
Balkanlar’da ve bir ölçüde
Avrupa’da bile ün salmış
Razgrad’da bulunan amblematik bir binayı ele aldım. Şehir, Osmanlılardan
kalma tarihi ve kültürel bir
miras olarak 6.asırdan
günümüze kadar korunmuş bir anıta sahip” diye
kaydetti. Prof. Mikov’un
ifadesine göre kitapla ilgili çalışmalar uzun yıllar
sürmüştür, çünkü disiplinlerarası özellikler taşıyan
bir araştırma olmasından
dolayı bir kitap halinde yazılması zor olmuştur.
Kitap büyük ölçüde tarih,

arkeoloji, etnoloji, sanat
tarihi ve folklor bilgileri
içeriyor. Kitapta şehrin
ve sadrazamla ilgili iki
caminin tarihine ilişkin
çok önemli bir belge yer
alıyor. Belgenin uluslararası bilimsel edebiyata
katkısı olacaktır. Bu belge
İbrahim Paşa’nın kurduğu
vakfın kaydına ilişkin vakıfnamenin bir kopyasıdır.
Belgeyle sadrazamın inşa
ettiği eski cami yasallaşmıştır.
Prof. Mikov, Eski Razgrad Belediye Başkanı
Denço Boyaciev ve Yüksek İslam Şura Başkanı
Vedat Ahmed’in şahıslarında kitabın sponsorları
olan Razgrad Belediyesi
ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’ne
teşekkürlerini sundu.
Kırcaali Haber

BTV, Kırcaali’de
radyo kurmak istiyor

Ulusal yayına 2000 yılında başlayan ve ülkenin
ilk özel TV kanalı olan BTV’nin sahibi BTV Media
Group Şirketi, Elektronik Medya Kurulu'nun (SEM)
Kırcaali’de yeni radyo istasyonlarının açılmasına
ilişkin lisanslama sınavı düzenlemesi talebinde
bulunduğu bildirildi. Kanuna göre her hangi bir
şirket SEM’in yeni bir elektronik medyayı lisanslama imkanlarını yoklamasını talep ettiğinde SEM
bunu yapmak zorundadır. Talep üzerine Haberleşme Düzenleme Komisyonu’nun Kırcaali’de radyo
yayın alanında serbest bir frekansın bulunup bulunmadığını araştırıp bilgi vermesi gerekir. Bu yaz
Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesi ve daha bir
derneğin girişimiyle Sofya, Burgaz, Yanbol, Stara
Zagora (Eski Zağra), Veliko Tırnovo ve Tırgovişte
(Eskicuma) gibi şehirlerde frekans araştırılmasına
başlanıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin
Yeni Başkanı Boris Velçev

Bulgaristan Cumhuriyeti Eski Başsavcısı Boris
Velçev, Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Yapılan gizli oylamada Velçev, Anayasa Mahkemesi hakimlerinden 8 oy alırken, makama diğer aday Rumen
Nenkov’un 4 oy aldığı açıklandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın daha çok temsili
ve idari görevleri mevcut. Fakat o her zaman kurumsal imajın oluşmasında kilit rol oynamıştır. Devlette
en önemli kurumlardan birinin ne denli şeffaf ve kamuya açık çalışacağı mahkeme başkanına bağlıdır.
Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın en önemli yetkisi
davaların hakimler arasında dağılımı ve bütçeden
sorumlu olmasıdır.
Boris Velçev, 2006-2012 döneminde Bulgaristan
Cumhuriyeti Başsavcılığı görevinde bulundu. Daha
sonra 1 Kasım 2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
kotasından Anayasa Mahkemesi’nde hakim olarak
yemin etti.
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HÖH Başkanı Lütfi Mestan’ın Rus uçağının
düşürülmesi olayı ile ilgili görüşü
operasyonlarda yer alan
her hangi bir ülke, bunun
yanı sıra Beşar Asad’ın
rejiminin korunması hedefini de takip edemez.
8. Beşar Asad’ın rejimi
İŞİD’e karşı mücadele veren güçlerden biri olamaz,
çünkü Yakın Doğu’da
benzeri görmemiş askeri
çatışmanın temel sebebi
tam da bu rejim ve sözde”
İslam Devleti” ilan eden
İŞİD terör örgütüdür. Bu
çatışmanın neticesinde
Avrupa, Balkanları ve
Türkiye Cumhuriyeti’ni

G ör üşümüz Hak ve
Özgürlükler Hareketi’nin
(HÖH) Bulgaristan'ın en
tutarlı Avrupa-Atlantik
profiline sahip bir parti
kimliğini yansıtıyor.
1.Yadsınamaz bir gerçek ki son ayda Rusya
hava kuvvetleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin hava sahasını birçok kez ihlal etti.
2. Bunun Türkiye’nin
birçok kez Ankara Büyükelçisi ve Askeri Ataşesi şahıslarında Rusya
Federasyonu’na resmi
uyarılarına rağmen yapıldığına dair bilgi mevcut.
3. Bu olgular Kuzey
Atlantik Paktı Örgütü
(NATO) üyesi ülkelerin
büyükelçilerinin olağanüstü g ö r ü ş m e s i n de
beyan edilen NATO’nun
resmi pozisyonunda doğrulanarak, bir kez daha
her ülkenin egemenliğini
koruma hakkı tanınmıştır.
4. Her hangi bir NATO
üyesi ülkenin hava sahası ve egemenliğinin
ihlal edilmesi Atlantik
Birliği’nin hava sahası ve

egemenliğinin ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. NATO çerçevesinde
müttefik ülkelerin askeri
güçlerinin geçişi ve mühimmatların taşınmasının bile ilgili üye ülkelerin rızasının alınmasıyla
gerçekleştirildiğinin altını
çizmek isteriz.
5. Irak Şam İslam Dev-

leti (IŞİD) terör örgütüne
etkili bir şekilde karşı konulması için NATO üyesi
olmayan ülkelerin de çabalarına ihtiyaç duyulduğu tartışılamaz bir gerçek. Çünkü İŞİD sadece
Euro-Atlantikçiliğe karşı
değil, tüm çağdaş medeniyet ve insanlığa karşı
savaş yürütmektedir.

6. Askeri operasyonlar
dahil İŞİD’e karşı mücadele tüm katılan ülkelerle
sıkı koordinasyon içinde,
her ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin gözetilmesi de dahil
olmak üzere uluslararası mevzuata tam olarak
uyularak yürütülmelidir.
7. İŞİD’e karşı askeri

Adatepe’de altın madenciliğine dair nazım
imar planı onaylandı. Altın elde edilecek arazinin
kullanım şeklinin orman
arazisinden endüstriyel

tarihinde yürürlüğe girdiği
bildirildi.
Geçen yıl 7 Temmuz’da
K r umovgrad Meclisi,
Adatepe’de altın madenciliğine ilişkin proje için

Kasımda doldu.
Dundee Precious Metals Şirketi Sahibi ve
Genel İcra Müdürü Rick
House, ”Bu izin çıkartılmasına ilişkin prosedürler konusunda
atılan önemli bir
adımdır ve bu
durumda inşaat
aşamasına geçmek şart oldu.
Bu da altın madeni projesinin
devam etmesine imkan verecek” dedi.
İmar Planı yürürlüğe girdiğine
göre şirkete araziyi satın alma
prosedürüne
başlamasına
imkan vermesi
için Orman Yürütme Ajansı’nın arazi
kullanım şeklinin orman
arazisinden endüstriyel
araziye dönüştürülmesine onay vermesi gerekir.
Bütün bunların 2016 yılının ilk yarısında olması
ve inşaat ruhsatının ise
aynı yılın ikinci yarısında
verilmesiyle maden ocağı
işletmesi ve cevher zenginleştirme tesisinin inşaatının da başlanmasına
imkan verecek.
Adatepe’de altın ma-

denciliğine dair projede
neler var?
Gelecek maden ocağı işletmesi Adatepe’nin
sırtında, Krumovgrad’ın
güneyinde yaklaşık 3
km mesafede. Planlara
göre kırma, öğütme ve
altın çıkarma flotasyonu,
atıkların kaya kalıntıları ile birlikte madencilik
atıklarına ilişkin entegre
depolama tesisinde depolanması gibi geleneksel işleme yöntemleri uygulanacak. Açık maden
ocağı işletmesi ve altın
cevherinin çıkarılması ve
işlenmesine dair cevher
zenginleştirme tesisi inşa
edilecek. Sekiz yıl boyunca bu tesis yılda 85 700
bin altın ons içeren 840
ton maden işletecek. İlk
hesaplara göre maden
ocağı işletmesinin ve ilgili
tesislerin tamamlanmasına ilişkin sermaye giderleri düşürülmüş halinde
164.1 milyon dolar (2013
yılında doların değerine
göre). 2015 yılının başında sermaye giderlerine
ilişkin yapılan hesapların
güncellenmesine başlandı ve sermaye giderleri
hesabının 2016 yılının ilk
üç ayında sonlanması gerekiyor.
Kırcaali Haber

Adatepe’de altın çıkarılmaya başlanacak

araziye dönüştürülmesi
bekleniyor. Krumovgrad’a
(Koşukavak) 3 km mesafede açık maden ocağı
işletmesi ve altın cevherinin çıkarılması ve
işlenmesine dair cevher
zenginleştirme tesisi inşa
edilecek.
Kanada Dundee Precious Metals Şirketi tarafından Adatepe’de altın madenciliğine ilişkin onaylanan nazım imar planının
itiraz etme süresinin dolmasıyla 19 Kasım 2015

gerekli nazım imar planının teknik şartnamesini
ve nazım imar planı hazırlanmasına izni onayladı. İmar Planı, Belediye ve çeşitli kurumlara
ağustos 2014 tarihinde
verildi. Bununla planın incelenmesi, kamu erişimi
olması, koordine edilmesi ve kurumlarca peşinen
onaylanması hedeflendi.
Krumovgrad Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet İmar Planını onayladı ve itiraz etme süresi 19

sarsan mülteci krizi ortaya çıktı.
9. İŞİD’in genişlemesi
ve artan terör saldırılarına karşı ortak bir politika
hazırlanması ve mücadeleye yönelik NATO ve AB
üyeleri arasında daha aktif bir diyalog yürütülmesi
çağrısında bulunuyoruz.
10. NATO’nun Rusya ile
Türkiye arasındaki gerilen
ilişkilerin yatıştırılması ve
siyasi diyaloğa geri dönülmesi çağrısını destekliyoruz.
Lütfi MESTAN
HÖH Genel Başkanı

Bulgaristan'dan
Türkiye'ye vize
desteği

Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Vize kolaylığı uygulaması konusunda Türkiye için istisna yapılabilir"
dedi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Brüksel'deki AB-Türkiye zirvesi ile ilgili Bulgaristan'ın tutumu
konusunda ülke medyasına yaptığı açıklamada,
Türkiye'ye uygulanan vize rejiminin kolaylaştırılmasından yana olduğunu belirtti.
Borisov, "Vize kolaylığı uygulaması konusunda
Türkiye için istisna yapılabilir. Güvenilir ülkeleri içeren üçüncü listeye rahatlıkla Türkiye de eklenebilir"
diye konuştu.
Bulgaristan'da 1989'da sona eren komünizm rejimi
döneminde de bir çok ülkeye vize muafiyeti öngören

benzer hizmet pasaportlarının sunulduğunu anımsatan Borisov, böyle bir uygulamanın Türkiye ile ilişkiler açısından bir iyi niyet göstergesi olacağını ama
dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.
Borisov, Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına
vize rejimi konusunda getirebileceği kolaylıkların,
Türkiye'nin 2 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapması noktasında bir jest olacağını kaydetti.
Aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye katılım süreci
konusunda, diğer üye ülkelere uygulanan kriterlerin
esas alınmasından yana olduğunu kaydeden Borisov, "Bu konuda istisna yapılamaz" dedi.
Borisov, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların
şartlarını iyileştirilmek için tahsis edilecek fona
Bulgaristan'ın katkısı noktasında net rakam vermezken, bu paranın AB'nin uyum ve yapısal fonlarından
alınmaması gerektiğini savundu.
Sığınmacılar konusunda Türkiye'nin Geri Kabul
Anlaşması'nı uygulamasının önemli olduğunu ifade
eden Borisov, "Türkiye, geri gönderilecek her kişiyi
kabul edeceğini açıkça belirtmelidir" diye konuştu.
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Sokak lambaları yenilenecek
“Kırcaali’nin Gelişimine Teknik Yardım” projesinin kapanış konferansı
gerçekleştirildi. Konferansta Kırcaali Belediyesi Proje Yönetimi
Şube Müdürü Nadejda
Tsvetkova ve proje teknik danışmanı Behrin
Mestan basın mensuplarına projeyle ilgili bilgi
verdiler.
Proje kaps amında
Kırcaali merkezi , “Vızrojdentsi” ve “Studen
Kladenets” semtlerinde
sokak aydınlatmaları
tasarruflu lambalarla yenilenmesi projesi hazırlandı. Maliyeti yaklaşık
yarım milyona ulaşan
bu projeyle Belediye’nin
proje ekibi yaklaşık 24
milyon leva maliyetinde projelere imza attı.
Avrupa Birliği’nin yeni
2014 -2020 program
döneminde Kırcaali’nin

bayındırılması için 21
milyon levanın ayrılması
bekleniyor.
Belediye Proje Yönetim Şube Müdürü,
“Kırcaali’de dört okulun
komple bina tadilatı yapılması ve enerji verim-

liliğinin arttırılmasına
ilişkin yatırım projelerini
hazırladık. Bu okullar
Petko Raçov Slaveykov, Otets Paisiy, Hristo
Botev Yabancı Diller Lisesi ve Sveti Sveti Kiril
ve Metodiy ve Peyo Ya-

Ardino Camisi kolonları güçlendiriliyor
Ardino (Eğr idere)
camisinin kolonlarını
güçlendirme çalışmaları başladı. Mart ayında yaşanan kar felake-

tinde caminin kolonları
yoğun kar yağışından
oldukça hasar gördü. Ardino Müslüman
Encümenliği Başkanı
Zeki Aptikadir, “Çatıyı
daha çok güçlendirmek için onarım yapmaya karar verdik.
Kolonlar betonarme
elemanlarla güçlendirilecek. Gerekli finansman Başmüftülük tarafından sağlandı” diye
bildirdi. Zemine ahşap
kaplama uygulanacağını belirten Zeki Aptikadir, ”Bu değişikliği

yapmaya karar verdik,
çünkü camide bulunan
namaz halıları beton
üzerine serili ve kışın
zemin çok soğuk olu-

yor. Isıtma aletini açtığımızda ise kondens
oluşuyor, nem kilimlerin bozulmasına sebep
oluyor” diye izah etti.
Zemin onarım çalışmaları Bursa’da yaşayan 79 yaşındaki Şahin Yılmaz tarafından
Bursa Eğridereliler
Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Aydın
Yılmaz’ın desteğiyle
finanse ediliyor. Onarımın bu ayın sonuna
kadar tamamlanması
bekleniyor.
Yerli Müslümanların

rivayetlerine göre Ardino camisi 300 yıl önce
inşa edilmiş ve ilimizde
iki minaresi olan iki camiden biridir. Caminin

eski minaresi 21 metre
yüksekliğinde, 2004 yılında inşa edilen ikinci
minaresi ise 25 metre
yüksekliğindedir. Caminin ana giriş kapısının üst tarafında bulunan Türkçe ve Arapça
iki kitabede caminin
tarihine dair bilgiler
mevcut. Bu yazılardan
caminin ilk restorasyonu Hicri takvime göre
1211 yılına denk gelen
1790 yılında yapıldığını
öğreniyoruz.
Güner ŞÜKRÜ

vorov İlköğretim Okulu
binaları. Projelerin gerçekleştirilmesi yaklaşık

12 milyon levaya mal
olacak” dedi. Ayrıca
şehrin eski kısmında
bulunan Hacı Dimitır
Meydanı, İvan Vazov,
Kliment Ohridski ve
Dobruca Sokaklarında
onarım ve yeniden yapılandırma çalışmaları
ve sokak aydınlatmalarının yenilenmesine
ilişkin çalışma projesi
hazırladıklarını kaydetti.
Tsvetkova, bununla birlikte kültür altyapısına
ilişkin yatırım projelerin
de hazırlandığını belirtti.
Belediye Kültür Merkezi,
Gençlik Merkezi ve Nikola Yonkov Vaptsarov
Bölge Kütüphanesi’nin
komple bina tadilatı
yapılması ve enerji ve-

rimliliğinin arttırılmasına
ilişkin projelerin hazır olduğunu paylaştı.
Tsvetkova, “Belediye
tarafından bu projelerin başarıyla savunulup
2014-2020 Büyümedeki Bölgeler Operasyonel
Programınca ve Avrupa
Birliği Yapısal Fonları
tarafından finanse edilen başka programlar
kapsamında finansman
sağlanması bekleniyor.
Tüm bu projeler kapsamında yapılacak inşaat
çalışmalarına ilişkin inşaat izin belgeleri alındı
ve onaylanmalarının hemen ardından çalışmalara başlanabilir” diye
kaydetti.
Kırcaali Haber

Dışişleri Bakanı Mitov:"Bulgaristan
Schengen'e katılmalıdır"
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov Fransa'daki terör saldırıların
ardından serbest dolaşım
"Schengen sistemi ayakta kalmalı, Bulgaristan
da Schengen'e katılmalı"
dedi.
Parlamentoda yaptığı
konuşmada saldırılardan
sonra en önemli işlerden
birinin Schengen dış sınırlarını korunması olduğuna dikkat çeken Mitov, "Sığınmacı akımının
etkin kontrolü için acilen
Türkiye ile anlaşmalıdır"
diyerek AB'ye üye ülkeler
arasında mal ve hizmet
serbest dolaşımını sağlayan Schengen sistemi
içinde, "Schengen ayakta kalmalı, Bulgaristan'da
Schengen'e katılmalı" yorumunda bulundu.
Mitov, Bulgaristan'ın gerek ulusal, gerekse tüm

Avrupa Birliği dış sınırlarının korunmasına destek
için ısrar ettiğine işaret
ederek, "Gerek duyulduğunda Avrupalı sınır
muhafaza personelinin
görevlendirilmesi sorun
olmaz. Şimdilik sınırlarımızı koruyabiliyoruz. Risk
faktörünün artması durumunda onu göz önünde
bulundurarak yardım talebinde de bulunabiliriz"

dedi.
Mitov
ayrıca
Bulgaristan'ın DEAŞ'e
karşı mücadelede katkısının 15 ay önce Kürt
Peşmergelere gönderilen
hafif silah ve mühimmat
yardımı ile sınırlı olduğunu ifade ederek, "Şu aşamada zaten başka olanaklarımız yok, kimsenin
de talebi olmamıştır" diye
konuştu.

İlhan Küçük, Avrupa Liberalleri
Başkan Yardımcısı seçildi
Bulgaristan’da üyelerinin çoğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Gençlik Kolları Başkanı ve Avrupa
Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük, Avrupa
için Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Başkan Yardımcısı seçildi.
Buna ilişkin oylama 21
Kasım’da Macaristan’ın

başkenti Budapeşte‘de
gerçekleştirilen
ALDE’nin 36.kongresinde yapıldı. Kongre-

ye katılan delegeler,
Hollanda’da liberal bir
parti olan VVD’den Hans
van Baal’ı ALDE’nin yeni
Başkanı ve toplam beş
Başkan Yardımcısı seçtiler. İlhan Küçük, kongreye katılanların verdiği
oylara göre ikinci yeri
alarak Başkan Yardımcısı seçimini kazandı.
Kırcaali Haber
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Padina’da geleneksel sonbahar köy şenliği yapıldı
Geçen hafta pazar günü
Ardino’nun (Eğridere) Padina (Makmulu) köyünde
geleneksel sonbahar şenliği düzenlendi. Etkinlik,
köy muhtarlığı, köydeki
Mitko Palauzov Halk Toplum Merkezi tarafından
yerli halkın mali desteğiyle organize edildi. Etkinliğe etraf köylerden Jıltuşa
(Sarıkız), Enövçe, Byal
İzvor’dan(Akpınar) çok
sayıda vatandaş katıldı.
Konuk olarak başta Belediye Başkanı Resmi
Murat olmak üzere belediye yönetimi, yeni seçilen Nedelino Belediye
Başkanı Boyan Kehayov
ve Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Elisaveta
Kehayova şenliği şereflendirdiler.
Açılış yeni seçilen muhtar Kamil Kiçukov tarafından yapıldı. Muhtar, şahsı ve tüm köy halkı adına
girişime gönüllü olarak

mali ve manevi destek
veren tüm sponsorlara
kalbi şükranlarını arz etti.
Kiçukov, “Bu şenlik bizi
kaynaştıran bir gelenek
haline gelsin ve her bir
girişimde birlik içerisinde

olalım” dedi.
Resmi Murat, Belediye ve Yerel Meclis adına
tüm katılımcıları selamlayarak, geçen yerel seçimlerde muhtar adayı Kamil
Kiçukov’u destekleyen

Gerçekleşen hayal
Değerli okurlar, dilerseniz bu hafta yazımıza
25.10.2014 tarihinde bu
köşede sizlerle paylaştığım 200 yıl sonra gelen
müjde başlıklı yazımın ilk
paragrafında yer verdiğimiz Ahmet Kutsi Tecer’in
Orada bir köy var şiirinden ilk iki dörtlükle başlayalım yine yazımıza.

yapılan katliamlar ve zorla
din değiştirmelere maruz
kalmışlardır. Ancak bütün
bu işkencelere rağmen
onlar terk ettirildikleri bu
toprakları hiçbir zaman
unutmadılar, unutmayacaklar. Unutmamaları için
bizler evlatlarımızı, torunlarımızı alıp o topraklara

ihtiyaç olarak görülmüyordu. Köyümüzün ne zaman
kurulduğu ile ilgili kesin
bir kayıt tarihi yok. Bunu
günümüze kadar ayakta
kalabilmiş mezar taşlarındaki yazılardan yorumluyoruz.
Kocadere’den geçerken arka koltukta oturan

götürüp doğup büyüdüğümüz, hayatlarımızın bir
bölümünün nasıl geçtiğini
anlatmalıyız. Bu satırları
büyük bir rahatlık içerisinde yazıyorum. Çünkü
bu görevimi yerine getiriyorum.
Yukarıda başlığını verdiğim yazımı 98 yaşındaki
canım anamı, kızımı ve
iki kız kardeşimi köyüme
götürdüğümde oralarda
kaleme almış ve sizlerle
paylaşmıştım.
Ne yazık ki 200 –250
yıllık köyüme ulaşabilmek için iki derenin azgın
sularını yararak geçmek
durumunda kalıyorduk
yıllardır. Bundan 60–65
yıl önce köyümüzde araç
olmadığından bu derelere köprü yapılması zaruri

kardeşlerimi ve kızımı
araçtan indirdim. Anacığımla ikimiz yavaş, yavaş
aracımızla su ilerlerken
birden görünmeyen bir
taşa çarptı. Birkaç geri
ileri hareketle zor, zar dereyi geçtik. Beni ve canım
anamı ter basmıştı. Karşıya geçtiğimizde: “Evladım
bu durumu git belediye
başkanına anlat, buraya
bir çare bulsunlar.” Köyümüzdeki caminin onarım
işine de başlamıştık.
Hem anamın selamını
götürmek hem de cami
konusunu görüşmek için
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Sayın Resmi
Murat’ı ziyaretimde bu
ıstırabımızı paylaştım.
Beklemediğim bir cevap
almıştım. Dilerseniz o ce-

Orda bir köy var, uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak
da
O köy bizim köyümüzdür.
Orda bir ev var, uzakta,
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da, kalkmasak
da

O ev bizim evimizdir.
Çünkü o şiir terk edilmişliğin, kimsesizliğin,
kalplerde doğurduğu özlemlerin derin üzüntülerini
anlatıyor bizlere. İnsanların doğup büyüdükleri,
anılarla dolu vatan bildikleri topraklarını kendi
istekleri ile terk etmeleri
ile zorla terk etmeleri
arasında fark vardır. Bu
cümlenin içi Balkan Türkleri ve Ahıska Türklerinin yaşadıkları zorunlu
göçler doldurur ancak.
Bir zamanlar yaşadıkları
toprakların ana sahipleri
olan insanlar, azınlık durumuna düştüklerinden
sonraki yıllarda da yeni
sahiplerinden daha sadık
kalmışlardır o topraklara.
Balkanlarda en büyük
Müslüman Türk toplumu
Bulgaristan da bulunmaktadır. Gerek Osmanlı
- Rus savaşından, gerekse Balkan Savaşları’nda
ve daha sonraki yıllarda

tüm Padinalılara özel teşekkürlerini sundu. Resmi Murat, “İyi bir muhtar
seçtiğinizin kanısındayım.
Daha ilk iş günlerinde Padina köyünün gelecekte
gelişimi için istek ve coş-

vabı o günkü sözleri ile
yazımızın içerisine alalım. “Başkan’a bu sevindirici vaadi bir fotoğrafla
belgeleyelim dedim. Tamam dedi Zülkef abi. İlave ettim, Bu fotoğrafı bu
vaadin bir belgesi olarak
Bursa Kent Gazetesinde
yayınlayacağım. Yayınla
Zülkef abi söz dedi. Eğer
bu vaat herhangi bir sebeple gerçekleşmez ise
ben böyle bir haber yaptığım için üzülürüm. Siz
de kamuoyu karşısında
mahcup olursunuz. Söz
Zülkef abi gelecek seneye bu köprü kısmetse olacak.” Kısa ve net cevap
aldım. Köye döndüğümde bu haberime köylüler
inanmamışlardı.
Evet, yazımızın başlığını gerçekleşen hayal
olarak attık. Çünkü hayal
ediyorlardı gerçek oldu.
Aslında başlık Sözünün
Eri Başkan da olabilirdi.
Eğridere belediyesine
bağlı Topallar köyü derelerine köprülerin yapımına başlandığını ve
çalışmaların hızla devam
ettiğini sosyal medya da
boy, boy fotoğraflarla izliyoruz. Başkan köprü ile
ilgili ödeneğin çıktığını
aylar öncesi Bursa da bir
toplantıda bana söylemişti. Önemli olan sonucu
görmekti. Bundan sonra
köyüne gitmek isteyenler
acaba dereleri nasıl geçeriz sorusunu sormayacaklar kendilerine.
Köprü duvarlarına yazılacak yapılış tarihi o
dönemin sayın belediye
başkanını ve ekibini hatırlatacak üzerinden geçenlere. Hayırlı olsun!
Zülkef YEŞİLBAHÇE

ku ile çalışacağı belli oluyor” diye vurguladı.
İlk defa Padina sakinlerinin zengin ve çeşitli
kültür ve müzik programı izleme fırsatları oldu.
Program yerli öğrencilerin
ünlü Bulgar yazar ve şairi Ran Bosilek’in “Rodna
Stryaha” (Baba Ocağı)
ve “Rodna Reç” (Ana
Dili) şiirlerini söylemeleriyle başladı. Programda
Ardino Rodopska İskra
Halk Toplum Merkezi’nin
çatısı altındaki Svetla
Semercieva’nın yönetmenliğindeki Rodopçanka Folklor Grubu, Ardino
Folk Rhythm Balkanica
Halk Oyunları Grubu ve
Miroslav Kalayciev’in yönetmenliğindeki Smolyan
(Paşmaklı) Folk Rhythm
Dans Grubu yer aldı.
K ı r c a a l i ’d e n M i l e n

Mollov'un yönetmenliğindeki Millenyum Orkestrası da Padina halkına
gösteri sundu. Orkestranın solisti Stefan Terziev,
uzun uzun alkışlandı. Köy
merkezinde kıvrak horalar tepildi. Özel konuklar
olarak sahne alan Nedelinolu Aneta ve Snejana
Çakırovi kızkardeşler
söyledikleri iki sesli türkülerle izleyicilerin gönlünü
fethetti.
64 yaşındaki Svilen Kenanski her yıl ailesiyle
birlikte bu şenliğe geliyor.
Kenanski aslen bu köyden olup, uzun yıllardır
Plovdiv’in (Filibe) Malık
Çardak köyünde yaşıyor.
Kenanski, “Çok güzel bir
şenlik. Bu geleneğin devam ettirilmesine seviniyorum” diye ifade etti.
Güner ŞÜKRÜ

Borisov, Çin firmalarına
Bulgaristan’da yatırım
olanaklarını tanıttı
Bulgaristan Yatırım Ajansı tarafından Çin’in
Şanghay kentinde düzenlenen “Bulgaristan’a Yatırım Yap, Avrupa’ya Açıl”konulu forumun açılışında Başbakan Boyko Borisov, “Avrupa Birliği’ne
üyeliği, istikrarlı bir Meclis desteği ve Hükümet,
AB genelinde en düşük vergiler, yüksek kalifiyeli
kadrolar Bulgaristan’ı çoğu Balkan ülkelerine göre
daha avantajlı kılıyor. Bu temel ve oluşturduğumuz yeni endüstri ve teknolojik parklar göz önüne alındığında Çin şirketlerinin ülkemizde iyi bir
yatırım zemini bulabileceğini söyleyebiliriz”dedi.
Bulgaristan hükümeti üyelerinin yer aldığı Başbakan Borisov başkanlığındaki heyetin Çin’de yaptığı

görüşmelere 100’ü aşkın yerel şirketlerin temsilcileri katıldı.
Boyko Borisov, altyapının gelişimi, yeni ulaşım
koridorları, Karadeniz ve Tuna’ya erişim, turizm
ve tarımın gelişimini sağlayan olumlu iklim şartları, iki ülke arasındaki işbirliğin yoğunlaştırılmasına
imkan sağlayan birçok etkenden ancak bir kısmı
olduğunu belirtti.
Başbakan, 16+1 girişimine de değindi. Borisov,
“Bu girişim İpekyolu’nun doğal yolunu takip edebilmesi için Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya,
Romanya ve diğer ülkelere demiryolu hatları, otobanlar, altyapı, limanlar yapılmasını garantileyen
ortak projelerde yer almamıza imkan sunuyor” diye
kaydetti. Borisov, Suzhou şehrinde yapılacak görüşmede tüm ülkelerin yararına olan iyi projeler
konusunda anlaşmaya varılmasını ümit ettiğini
ifade etti.
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Rodoplara dönüş yapanlara burs ve ev verilecek
Eğitim alanında teşvikler, vergiler, özel tüketim
vergileri, katkı payı ücretlerinden muaf tutulması
gibi ve başka mali kolaylıklar, yemekhanelerde
yemek ücretlerinin yüzde
50’sinin devlet tarafından
karşılanması, ücretsiz
kreş ve anaokulu, okullarda ücretsiz kahvaltı ve
öğle yemeği gibi sübvansiyonlar içeren zengin bir
teşvik paketi öngörülüyor.
Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen
asrın 80’li yıllarında uygulanan bu yaklaşım kanıtlanmış iyi bir deneyimdir. O zaman bu ülkelerde en az 10 yıl yaşama-

Bulgaristan’ın nüfusu
azalmış ve yoksul bölgelerinin canlandırılmasına
ilişkin hedeflenen yeni yatırım programında bir vatandaşın doğduğu şehre
dönüş yaptığında burs ve
ev sağlanması, tarım sektörüne odaklanılması ve
yeni iş pozisyonları açan
şirketlere vergi oranlarının
indirilmesi öngörülüyor.
Bunlar devletin Kuzeybatı Bulgaristan, Rodoplar,
Istranca-Sakar bölgeleri,
sınır, dağlık ve yarı dağlık az gelişmiş bölgelerde
ekonomiyi canlandırma
teşebbüsü olarak öngördüğü teşviklerin bir kısmı.
Bölge Kalkınma ve Bayındırma Bakanlığı tarafından kamuoyu tartışmasına açılan programa
2014-2020 döneminde
AB fonları tarafından finanse edilmesi beklenen
belediyelerin açıkladığı
yatırım niyetleri ve projeleri dahil edildi. Toplam
maliyeti 6 milyar levayı
aşan projeler söz konusu.
Geri kalmış bölgeler ülke

topraklarının yüzde 53,7
oranını kaplıyor ve toplam 265 ilçeden 148’inde
nüfusun yüzde 29 oranını
kapsıyor.
Devletin programına
göre nüfusun istihdamının
arttırılması ve yatırımlar
celbedilmesi hedefleniyor. Bu da devlet desteği
ile olacak.

K ırc aal i D r. At a nas
Dafovksi
Hastanesi’nde katarakt ameliyatı yaptıran
100'ü aşkın kişi şimdi

sayesinde Göz Hastalıkları Bölümü’nde
yaklaşık 100 hastaya
katarakt ameliyatı yapıldı. Şimdi onların her

Programda öner ilen
tedbirler, inanılmaz derecede Bulgaristan Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Yürütme
Komitesi’nin 1982 yılında
aldığı kararlara benziyor.
O zaman sınır bölgeleri
ve Istranca-Sakar bölgesinde köylerin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin

program kabul ediliyor. O
sırada 4000 iş pozisyonu
açılması, sanayi, tarım
ve sosyal ve teknik altyapının geliştirilmesiyle
bu bölgelerde nüfusun
azalmasını önleyecek
daha sonra uygulamadan
kaldırılan Gençlik Cumhuriyeti Programı da ortaya
konuluyor.

Modern cihazla katarakt ameliyatı yapılıyor

her mesafeyi net görebiliyor. Sliven, Köstendil ve Stara Zagora
(Eski Zağra) şehirlerinden hastalar bile Dr.
Erhan Murat’ın kullandığı “Göz Robotu” adı
verilen eşsiz benzersiz
cihaz ve Göz Hastalıkları Bölümü’nün başarılı ekibinden dolayı
burada ameliyat oluyor.
Dr. Murat, “Kırcaali
Dr. Atanas Dafovksi
Hastanesi’nin bu yıl
temmuz ayında sahip olduğu göz robotu

biri mükemmel görüyor
ve körlükten kurtardığı
için bölümün ekibine
sürekli teşekkür ediyor. Sliven, Köstendil
ve Stara Zagora’dan
bile Kırcaali’ye gelen
hastalarımız var, ülkenin her yerinden, hatta
yurt dışından ameliyat
için aramaların sonu
yok” dedi. Göz hastalıkları doktoru, büyük
ilgi olduğu için ameliyat
yapılmasını bekleyenlerin listesinin oluşturulduğunu ifade etti.

Dr. Er han Murat,
“Hastaların bazıları
gençliğinde bile şimdiki gibi göremezlermiş.
Ameliyatın verdiği so-

nuca inanamıyorlar”
diye konuştu.
Centurion adı verilen yüksek teknolojik
özelliklere sahip bu
cihaz göz robotu türlerindendir ve katarakt
ameliyatında kullanılır.
Bu tür cihazlar sadece Plovdiv (Filibe) ve
Sofya’da, kısa bir zamandan beri de Kırcaali Dr. Atanas Dafovksi
Hastanesi’nde de bulunuyor.
Katarakt ameliyatı
sadece oftalmolojide

değil, genel olarak cerrahide de sık sık yapılan ameliyatlardandır.
Katarakt cam gibi saydam olan göz merceğinin (lens), şeffaflığını
kaybederek (buzlu cam
gibi) bulanık görmeye
neden olmasıdır. Bu
da yaşın ilerlemesiyle
olan bir şey. Bunun tek
tedavisi ameliyat yapılarak göz içerisine suni
lens takılmasıdır.
Göz robotu, titizlikle
bir bilgisayar programıyla çalıştırılır ve cerrahın el hareketlerini
aynı anda takip ederek
cerrahi işlemi gerçekleştirir. Ameliyattan
sonra hasta mükemmel görmeye başlıyor,
gözlük kullanmayı bırakıyor ve daha aynı gün
günlük işlerine devam
edebiliyor. Kansız ve
dikişsiz olarak yapılan
bu ameliyat 15 dakika
sürüyor.
Bu cihaz, birkaç dilde
verilen sesli komutları da yerine getiriyor.
Böylece cerrah, tamamen ameliyat ve hastaya odaklanabiliyor.
Genellikle 50 yaşından sonra göze perde
iniyor. Bu yüzden 50
yaşından sonra düzenli
göz muayeneleri yapılması gereklidir.
Kırcaali Haber

ya ve çalışmaya devam
eden kişilere ancak bu
tür teşvikler sunulmuştur.
Hükümet programında yenilikler de mevcut.
Onlar belediyelerin ve
özel şirketlerin açıkladığı 2014-2020 dönemine
ilişkin yeni operasyonel
programlarınca finanse
edilmesi beklenen projelerinde genelleştirilmiştir.
Örneğin, şirketlerin yatırım kredi faizinin yüzde
50’si oranında sübvansiyon uygulanması ve bir
şirkete faaliyet yürüttüğü
bölgede sanayi alanlar ve
parklarda arsa kiralamasına fırsat verilmesi.
Kırcaali Haber

Organik tarım
üreticilerinden
şikayet
NOVA TV’de yayınlanan “Milen Tsvetkov’un
Saati” programına konuk olan Organik Tarım
Üreticileri Derneği Başkanı Aleksandır Atanasov,
Savcılık, Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) ve
Yüksek İdare Mahkemesi’ne (VAS) 214 Nolu “Organik Tarım Desteklemeleri” tedbirin uygulamasına ilişkin Tarım ve Gıda Bakanlığı’nın çıkarttığı
11 Nolu Yönetmeliğin hakkında şikayet dilekçesi
verdiğini duyurdu. Şikayet dilekçesinde organik
tarım üreticilerinin yönetmeliğin hemen yürürlükten kaldırılmasını ısrar edilmektedir. Atanasov’un
ifadelerine göre bunun sebebi, yönetmelikte
çiftçilere yönelik gereksinimlerin arttırıldığı düzeltmelere dair analizler ve argümanların eksik
olmasıdır.
Dernek başkanı, yönetmelikte yapılan değişikliklerle binlerce tarım çiftliği sahiplerinin zarar göreceğini çok yönlü ve öngörülemez sonuçlara yol
açacağını ve AB tarafından kırsal kesimlere yönelik yapılan desteğin de durdurulacağını belirtti.

Bulgaristan Doğal Gaz
Piyasasını Geliştiriyor

Enerji Bakan Yardımcısı Jeço Stankov,
Bulgaristan’ın enerji piyasasını tamamen serbestleştirmeye hazırlanırken, doğal gaz ticaretinin de yapılacağı bir platform geliştirmeye
başladığını açıkladı. Stankov, bu şekilde yerel
doğal gaz piyasasının iyileşmesi ve komşu ülke
piyasalarına daha fazla entegre olması mümkün
olacağını söyledi.
Jeço Stankov, doğal gaz depolama merkezinin inşaatı ile birlikte Bulgaristan’ın işleyen bir
doğal gaz piyasasının oluşacağını ve doğal gaz
tedariğinin çeşitlendirilebileceğini düşündüğünü
aktardı.
Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu Başkanı
İvan İvanov, doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesinin bütün topluma yararlı olacağını açıkladı. Komisyon, mevcut mevzuatta doğal gaz
tedarikçilerinin serbest piyasaya kolay bir şekilde ulaşımını sağlayacak değişiklikler önermeyi
planladığını açıkladı.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Büyükelçi Süleyman Gökçe: ”Sınırların
kapatılması hatalı ve eski bir yaklaşım”
Darik Radyo’nun “Sedmitsata” programına konuk olan
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, “Mülteci dalgasının başından
beri Türkiye’den
Bulgaristan’a geçiş
yapanların sayısı
yaklaşık 40 bin kişi,
fakat onlar bu ülkede kalmamışlardır”
diye kaydetti.
Üst düzey diplomat, “Bulgaristan’da
olan mültecilerin
sayısı 10 binin altında, fakat Bulgaristan sınırından
başka ülkelere geçiş yapanlar belki
de on binlerce. Benim bildiğim kadar,
krizin başından beri
Bulgaristan’dan geçiş yapanlar ve kayıt edilenlerin
sayısı yaklaşık 40 bin kişi.
Fakat sizin de çok iyi bildiğiniz gibi onların hiç birisi
Bulgaristan’da kalmayıp,
Batı Avrupa ülkelerine gitti.
Burada kalan 1 600 civarında kişi belki de şu anda
başka imkan olmadığı için
buradalar. Bu durumda Bulgaristan bakış açısından bir
mülteci dalgasından bahsetmemiz gerçekçi olmayacaktır” dedi.
Büyükelçinin ifadesine
göre Avrupa’ya geçen mültecilerin büyük bir bölümü,
Türkiye’de yaşayanlardan
değil, Lübnan, Ürdün’de zor
yaşam şartlarından dolayı
ülkelerini terk edenlerdir. Bu

göç dalgası İran, Afganistan,
Irak ve Pakistan’dan geliyor.
Gökçe, “Türkiye elinden

gelen her şeyi yapmaya
çalışıyor ve sarf ettiği bu
çabalarından dolayı mülteciler Türkiye’den gelmiyor. Avrupa’ya geçenler
Türkiye’yi transit destinasyon
olarak kullanıyor” dedi.
Büyükelçi, izolasyonun sadece gerginliği artırabileceği
için AB üyesi ülkelerin sınırlarını kapatma fikrini hatalı
ve eski bir yaklaşım olarak
nitelendirdi. Gökçe, “Bu
hatalı ve eski bir yaklaşım.
İzolasyon aslında sadece
gerginliği tetikleyebilir. Bizler 21.asırda bulunuyoruz ve
daha küresel düşünmemiz
gerekiyor” diye ifade etti.
Fransa’daki kanlı saldırılardan dolayı dayanışma
ile ilgili Türkiye Büyükelçisi,
terörizmin tüm kurbanlarına

eşit derecede dayanışma
gösterilmesi gerektiğini, aksi
takdirde terörizmle mücade-

lenin mümkün bir şey olmadığının altını çizdi.
Gökçe, “Bu terör eylemlerine karşı verilen tepki ılımlı
olmalı. Örneğin, Ankara’da
meydana gelen saldırılardan
dolayı destek ve dayanışma
beklentimiz vardı, fakat böyle bir şey gördüğümüzü söyleyemem” diye belirtti. Ne
tür beklentilerin söz konusu
olduğu sorusuna Gökçe,
“Son hafta içerisinde gösterilen dayanışma ve destek,
Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör
eylemlerinden sonra aynı
şekilde bize de gösterilmedi.
Terörizme karşı farklı yaklaşım gösterildiğinde onunla
mücadele etmemiz mümkün
olmaz” diye yanıt verdi.
Kırcaali Haber

HÖH’ün ulusal kongresi
ilkbaharda yapılacak

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Lütfi Mestan,
“2016 yılında Nisan ayının sonunda veya Mayıs’ın başında HÖH
Ulusal Kongresi gerçekleştirilecek. Kongrede HÖH Başkanı ve
partinin yürütme organlarının üyeleri seçilecek” diye bildirdi.
Partinin Merkez Konseyi toplantısında Ulusal Kongreden önce
yapılacak yerel, ilçe ve il konferansların takvimi kabul edildi.
HÖH’ün en son Ulusal Konferansı 19 Ocak
2013 tarihinde gerçekleştirildi. O zamanki konferans sırasında HÖH’ün
ilk Başkanı Dr. Ahmet
Doğan’a yönelik silahlı
saldırı düzenlendi. Aynı
konferansta Dr. Doğan
parti başkanlığını Lütfi
Mestan’a devretti. HÖH
Milletvekilleri, gelecek
ulusal konferansta Mestan’ın da başkanlığı başka birine devredeceğini ileri sürüyor.
Merkez Konseyin seçim sonuçlarının analizini ve değerlendirmesini yaptığı açıklandı.
Mestan, “Merkez Konsey’in değerlendirmesine göre HÖH’ün
elde ettiği sonuçlar önceden belirlenen parti hedeflerini tamamen
kapatıyor. Merkez Konsey, HÖH’ün son Avrupa Birliği Parlamentosu Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Konferansı’nda
gerçekleştirdiği büyük atılıma son derece yüksek not verdi” diye
kaydetti.
Mestan, “Bulgaristan’da bazı siyasi güçler HÖH’ün siyasi hayattan çıkarılmasından, kökünden kazınmasından bahsettiği sırada
HÖH yerel yönetimde pozisyonlarını genişletmekle kalmayıp, ilk
defa stratejik ve önemli bir adım atarak ALDE Başkan Yardımcılığı makamını kazandı. Bu HÖH’ün tutarlı Avrupa-Atlantik profiline
sahip bir parti olarak ülkenin iç siyasetinde aldığı pozisyondan
dolayı AB’nin bir takdiridir. AB’nde yaşanılan krizin bir unsuru olan
mülteci krizine cevap niteliğinde kendi konseptini tanıtan tek siyasi
parti olmamızdan kendime duyduğum özgüven içerisindeyim” dedi.
Mestan, Vatansever Cephesi’nin tekrar iktidarda yer almasından
dolayı reformcu olmasının mümkün olmadığı görüşünü ileri sürdü.
“Bu iktidar formülünde ve muhtemelen AB karşıtı partilerle koalisyon kurulması halinde reformcu politika yürütülmesinin mümkün
olmayacağına dair 5 Ekim 2014 tarihinde bulunduğumuz tahmin,
yani bir yıl ve dört ay sonra HÖH’ün bu tezi daha da güncellik
kazandı-artık tehlikeli bir güncellik” diye belirtti.
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